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RESUMO 

Análise da evolução do instituto da imunidade de jurisdição do Estado conforme a 
prática judiciária internacional. Discute-se atualmente as limitações que podem 
surgir para a imunidade de jurisdição do Estado quando da violação de regras 
importantes do Direito Internacional. O objetivo principal do estudo é identificar a 
configuração de uma nova limitação à imunidade soberana. Os objetivos 
específicos são apresentar os conceitos essenciais de imunidade de jurisdição e 
de jus cogens e expor os elementos essenciais do caso em exame. A abordagem 
teórica do trabalho tem como ponto de partida a concepção de comunidade 
internacional e de ordem jurídica internacional conforme a elaboração de Alfred 
Verdross. A abordagem utilizada é qualitativa, com emprego de estudo de caso. A 
Suprema Corte do Canadá está em vias de julgar o pedido de reparação civil 
decorrente da prisão, estupro e morte de Zahra Kazemi, sob custódia da 
República Islâmica do Irã, em 2003. As instâncias anteriores da justiça canadense 
decidiram pela manutenção da imunidade de jurisdição do Estado iraniano mesmo 
diante das alegações de violação de jus cogens e de incidência de uma das 
exceções à imunidade de jurisdição previstas no Canada State Immunity Act. O 
julgamento ilustra a tendência atual de manutenção da prerrogativa de imunidade 
de jurisdição dos Estados em matéria civil, mesmo diante da prática de tortura. 
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